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Beste ouders,

INTERVIEW OP SCHOOL

Alweer een ouderkrant van onze school; nummer 6 van
dit jaar. We brengen u graag weer even op de hoogte
van het laatste nieuws van onze school.
Vrijdag 22 april doet onze school weer mee met de
Koningsspelen. Vanaf maandag 25 april hebben de
kinderen twee weken vakantie. Alvast een hele fijne
vakantie gewenst met veel plezierige dingen en mooi
lenteweer namens het team van onze school!

Aanstaande vrijdag 8 april komt een verslaggever van
“Dit is onze wijk”. Hij zal Brigitte uit groep 3A en
Marylene uit groep 5B samen met hun moeder
interviewen over hun “ijsstokjes” opa! Deze bijzondere
opa maakt namelijk kerststalletjes van ijsstokjes.
Graag willen we hem verrassen met heel veel
ijsstokjes. Sparen jullie allemaal mee? Er zal een
verslag komen op de website: www.ditisonzewijk.nl

Ingeborg Schrama, directeur

DE CITO EINDTOETS
OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
We vinden het belangrijk om te weten hoe u denkt over
onze school en het onderwijs dat we geven aan uw kind.
Alle ouders worden vandaag via de mail uitgenodigd om
deel te nemen aan een oudertevredenheidsonderzoek.
Om een goed beeld te krijgen van de mening van
ouders, is het fijn als zoveel mogelijk ouders deelnemen.
Mocht u geen e-mail ontvangen hebben, dan kunt u
contact opnemen met school voor een persoonlijke
inlogcode. U kunt voor het invullen van de vragenlijst
ook gebruik maken van een computer op school. Ook als
u hulp nodig heeft bij het invullen van de vragenlijst
horen we het graag. Vraag er even naar bij de balie.

GROEPEN 8 NAAR
STRP VAKKANJERS!
Op woensdag 6 april
moeten de leerlingen
van groep 8 vroeg
opstaan. Rond 8 uur
vertrekken er
verschillende taxibusjes
naar het Klokgebouw in
Eindhoven. Daar krijgen ze een rondleiding en mogen
ze meedoen met workshops die gaan over creatieve
technieken, zoals programmeren en “virtual reality”.
In de toekomst worden deze beroepen steeds
belangrijker en daarom is het nu al belangrijk om
hiermee kennis te maken.

Van 19 t/m 21 april hebben de kinderen van beide
groepen 8 weer de Cito eindtoets. Drie ochtenden
werken de kinderen hard aan diverse toetsen.

De meeste kinderen zitten daarbij in de klas
rustig te werken aan dit hele programma, andere
kinderen maken de Cito eindtoets met behulp van de
computer. Eind mei worden de uitslagen van de Cito
eindtoets per post toegestuurd naar De Goede Herder.

KONINGSSPELEN
Op vrijdag 22 april bewegen wij op school weer mee met
de Koningsspelen. Na een ontbijt in de klas en de
centrale opening in de hal, gaan we lekker met de eigen
groep sporten. Tussen 9.30 en 11.30 uur gaan we allerlei
sport- en spelactiviteiten in en rond school doen.
De groepen 6, 7 en 8 zijn te vinden op het grasveld
achter school, de groepen 3, 4 en 5 op de speelplaatsen
en de groepen 1 en 2 op de binnenspeelplaats.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te komen
kijken. Helaas is dit, vanwege plaatsgebrek, bij de
kleuters niet mogelijk. We hopen op mooi weer.
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13 MEI KOMT OTTO’S KOOKBUS
Otto’s kookbus komt op vrijdag 13 mei naar onze
school! De groepen 6 gaan dan in groepjes van
gemiddeld 15 leerlingen aan de slag met koken en de
theorie over eten en koken. Voor meer informatie:
www.ottoskookbus.nl

VANUIT CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN:
Workshop “omgaan met ruzie en agressie”
Heeft u kinderen tot 10 jaar? En wilt u meer weten
over “omgaan met ruzie en agressie”? Kom dan naar
de workshop van het Centrum voor Jeugd en Gezin op
donderdag 16 april a.s. In deze workshop wordt
gekeken naar enkele redenen waarom kinderen ruzie
maken en worden suggesties gegeven hoe u
problemen kunt voorkomen. Voor meer informatie zie
de bijlage bij deze ouderkrant.

VANUIT ODEKERKEN LOGOPEDIE:
Informatie over meertaligheid
Oorzaken:
 Moeite met taal in de moedertaal
 Gehoorproblemen.
Gevolgen:
 Achterlopende taalontwikkeling in het Nederlands in
het begrip en/of productie:
 kleine woordenschat
 beperkte zinsbouw

 Het door elkaar halen van beide talen
 Moeilijk aansluiting vinden bij kinderen die alleen
Nederlands spreken
Wat kan logopedie hierbij betekenen?
Wanneer de ontwikkeling in de eerste taal, de
moedertaal, niet goed verloopt zal het leren van een
tweede taal moeilijker gaan. Als het kind de woorden,
zinnen en taalregels nog onvoldoende in de moedertaal
beheerst, kunnen deze vaak niet goed toegepast worden
in de tweede taal. En loopt de verwerving hiervan
vertraagd. Logopedie helpt dan bij het aanleren van
nieuwe woorden en zinnen in het Nederlands en het
beter begrijpen van (lange) opdrachten.
Als kinderen nog maar kort in Nederland zijn kan er nog
geen sprake zijn van een logopedisch probleem omdat
ze nog onvoldoende aanbod hebben gekregen in de
Nederlandse taal. Wij spreken dan van een
ervaringstekort. Wanneer kinderen door
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of school al wel
voldoende aanbod hebben gekregen en er alsnog
onvoldoende vooruitgang is kan logopedie zeker zinvol
zijn. Wij kunnen kinderen vanaf 3 jaar behandelen.
Daarnaast geven wij ouders tips hoe hiermee om te
gaan.
Logopedie is het spelenderwijs behandelen van
verschillende communicatieproblemen.
Heeft u twijfel dan kunnen wij ook eenmalig onderzoek
doen en/of advies geven.
De behandelingen worden volledig vergoed.
Mocht u vragen hebben dan neem gerust contact op of
loop eens binnen!
Team Odekerken Logopedie
www.odekerkenlogopedie.nl
Mahoniehoutstraat 11a, 0492-549165
Wolfstraat 55, 0492-476584.

